ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
COMUNA SCRIOAȘTEA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE - PROIECT
privind : adoptarea unor măsuri de optimizare a capacităţii de apărare împotriva
incendiilor pe teritoriul comunei Scrioaștea, județul Teleorman .
Consiliul Local al comunei Scrioaștea, județul Teleorman, convocat în ședință
ordinară în data de 22 ianuarie 2021,
Având în vedere :
- Referatul de aprobare al primarului comunei Scrioaștea, înregistrat sub
nr.162/12.01.2021 ;
- raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. ____/____.01.2021 ;
- raportul comisiei de specialitate pe domeniul de activitate a Consiliului Local al
comunei Scrioaștea;
- prevederile art.13 lit.b) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
actualizată ;
- prevederile O.M.A.I. nr.89 din 18 iunie 2013 privind aprobarea Regulamentului de
planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de
urgență executate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile
subordonate ;
- prevederile art.14 lit.c) din Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr.
163/2007 privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor ;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative;
- prevederile art.129 alin.(7) lit.h) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.5 lit.”ee”, art.106 alin.(1), art.129 alin.(1) și (2), art.139
alin.(1) și ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 - Se aprobă următoarele măsuri de optimizare a capacităţii de apărare
împotriva incendiilor pe teritoriul comunei Scrioaștea, județul Teleorman :
a) Instituierea regulilor și măsurilor specifice corelate cu nivelul și natura
riscurilor locale, cum ar fi ”Lucrul cu foc deschis, intervenția în cazul producerii de
cutremure; intervenția la inundații, înzăpeziri și alte frnomene meteorologice periculoase .”
Termen
: permanent
Răspunde
: Consiliul Local
b) Verificarea mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilor de la obiectivele
ce aparţin Consiliului Local al comunei Scrioaștea .
Termen
: permanent
Răspunde
: conducerea instituțiilor subordonate Consiliului Local al

comunei Scrioaștea, cadrul tehnic PSI al fiecarei institutii.
c) Verificarea instalaţiilor utilitare (electrice, sanitare, termice, etc.) de către
persoane fizice/juridice autorizate, la obiectivele ce aparţin Consiliului Local al comunei
Scrioaștea .
Termen
: permanent
Răspunde
: conducerea instituțiilor subordonate Consiliului Local al
comunei Scrioaștea, cadrul tehnic P.S.I. al fiecarei instituții .
c) Verificarea întocmirii organizarii apărării împotriva incendiilor la locul de
muncă și a planurilor de evacuare a persoanelor în caz de incendiu .
Termen
: permanent.
Răspunde
: cadrul tehnic P.S.I. al fiecarei institutii.
d) Verificarea respectării normelor de apărare împotriva incendiilor de către
salariaţi .
Termen
: permanent
Răspund
: conducerea instituțiilor subordonate Consiliului Local al
comunei Scrioaștea, cadrul tehnic P.S.I. al fiecărei instituții .
e) Verificarea modului de efectuare a instructajului periodic şi a consemnării
acestuia în fişele individuale .
Termen
: permanent
Răspunde
: conducerea institutiilor subordonate Consiliului Local al
comunei Scrioaștea, cadrul tehnic P.S.I. al fiecărei instituții .
f) Analizează semestrial și ori de câte ori este nevoie, capacitatea de apărare a
unității administrativ – teritoriale împotriva incendiilor și informează
inspectoratul cu privire la măsurile stabilite pentru optimizarea acesteia .
Termen
: semestrial
Răspunde
: cadrul tehnic P.S.I. al fiecarei institutii.
Art.2 - Conducerea instituțiilor subordonate Consiliului Local al comunei Scrioaștea,
cadrul tehnic cu atribuții privind apărarea împotriva incendiilor și Compartimentul Situații
de Urgență, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .
Art.3. - Secretarul comunei Scrioaștea, județul Teleorman, va transmite prezenta
hotărâre Instituției Prefectului județului Teleorman pentru verificarea legalității și o va
comunica instituțiilor și persoanelor interesate .

PRIMAR
Anghel Alexandru

Avizat pentru legalitate,
Secretar general al UAT,
Elena CERNEA

COMUNA SCRIOAȘTEA
Nr. 3 / 12.01.2021

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA COMUNEI SCRIOAȘTEA
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PRIMAR

Nr. 162 /12.01. 2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind adoptarea unor măsuri de optimizare
a capacităţii de apărare împotriva incendiilor pe teritoriul comunei Scrioaștea

Onorat Consiliu,
Apărarea împotriva incendiilor, a vieţii oamenilor şi a bunurilor materiale, constituie
o problemă de interes public, cu caracter permanent, la care trebuie să participe, în condiţiile
legii, autorităţile administraţiei publice locale precum şi toate persoanele fizice şi juridice
aflate pe teritoriul comunei Scrioaștea .
Având în vedere :
- prevederile art.13, lit.″b″ din Legea Nr.307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, “consiliul local emite hotarari, in
conditiile legii, cu privire la organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor in
unitatea administrativ- teritoriala pe care o reprezinta”,
- art. 14, lit. ″b″ din Ordinul Nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de
apărare împotriva incendiilor, “actele de autoritate privind apararea împotriva incendiilor
emise de consiliul local sunt hotarâri privind modul de organizare a apararii împotriva
incendiilor în unitatea administrativ-teritoriala” .
În conformitate cu prerogativele conferite de Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, art.36, alin.(2), lit.’’d’’, alin.(6), lit. ″a″ punctul 8, art. 45 alin. (1)
si art. 115 alin. (1), lit. b) privind aprobarea regulilor şi dispoziţiilor de apărare împotriva
incendiilor, în temeiul cărora Consiliul local asigură, potrivit competențelor sale şi în
condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind
situaţiile de urgenţă,
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind adoptarea unor măsuri de
optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor pe teritoriul comunei Scrioaștea .

PRIMAR,
Anghel Alexandru

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA COMUNEI SCRIOAȘTEA
Tel.fax/0247459506
e_mail : primariacomscrioastea@yahoo.com
Nr.163 / 14.01. 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind adoptarea unor măsuri de optimizare
a capacităţii de apărare împotriva incendiilor pe teritoriul comunei Scrioaștea

Subsemnata Cernea Elena - Secretarul general al comunei Scrioaștea -, la proiectul de
hotărâre inițiat, refer următoarele :
Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblu integrat de activităţi specifice,
măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative cu caracter umanitar şi de informare
publică, planificate, organizate şi realizate în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de
producere a incendiilor şi asigurării intervenţiei operative pentru limitarea şi stingerea
incendiilor, în vederea evacuării, salvării şi protecţiei persoanelor periclitate, protejării
bunurilor şi mediului împotriva efectelor situaţiilor de urgenţă determinate de incendii.
Pentru limitarea propagării şi stingerea incendiilor, precum şi pentru limitarea şi
înlăturarea efectelor acestora, consiliul local şi persoanele juridice au obligaţia să colaboreze
între ele, contribuind cu forţe şi mijloace, pe bază de reciprocitate sau contra unei plăţi.
- conform prevederilor art.13, lit.″b″ din Legea nr.307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare “consiliul local emite
hotărâri, în condițiile legii, cu privire la organizarea activității de apărare împotriva
incendiilor în unitatea administrativ - teritorială pe care o reprezintă”,
- art.14, lit.″b″ din Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de
apărare împotriva incendiilor : “actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor
emise de consiliul local sunt hotărâri privind modul de organizare a apărării împotriva
incendiilor în unitatea administrativ-teritorială” .
Având în vedere cele de mai sus, se supune spre dezbatere și aprobare proiectul de
hotărâre privind adoptarea unor măsuri de optimizare a capacităţii de apărare împotriva
incendiilor pe teritoriul comunei Scrioaștea .

Secretar general al UAT,
Cernea Elena

